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Kynningar: Barnið okkar

Barnið okkar hefur í samstarfi við Roan hannað barnavagnana Comfort og Kortina sem eru sérstaklega ætlaðir fyrir séríslenskar aðstæður. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nauðsynjar og dýrgripir fyrir
dýrmætustu djásnin

Barnið okkar er verslun fyrir mikilvæga fólkið. Þar fást vandaðar gjafir fyrir lítil börn og verðandi
foreldra ásamt einstöku úrvali barnavagna sem eru framleiddir af natni fyrir íslenskar aðstæður.
Veglegur aukahlutapakki fylgir Comfort- og Kortina-vögnum fyrir þá sem panta tímanlega. ➛2
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Hjá Barnið okkar finnur þú bílstóla, ömmustóla, matarstóla og ullarsvefnpoka ásamt vönduðum gjafavörum.

Litlum
tásum líður vel
í heillandi og
handgerðum
leðurskóm úr
hágæða leðri.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Gullslegnir og mjúkir leðurskór sem hæfa litlum prinsessum og prinsum.

B

arnavagnarnir frá Roan eru
heimsþekktir fyrir einstök
gæði og hafa verið framleiddir í Evrópu síðan 1972,“ segir
Theodóra Elísabet Smáradóttir
sem kom íslenskum foreldrum
á bragðið þegar verslun hennar,
Barnið okkar, hóf að selja vagnana
á Íslandi við góðar undirtektir árið
2012.
„Roan féll strax vel í kramið hjá
íslenskum foreldrum sem voru
í leit að hinum eina rétta barnavagni enda einstaklega vandaðir
og á góðu verði,“ upplýsir Theodóra sem hefur í samstarfi við
Roan sérhannað barnavagnana
Comfort og Kortina.
„Comfort- og Kortina-barnavagnarnir eru sérstaklega framleiddir af Roan fyrir íslenskar
aðstæður þar sem íslensk börn
eru almennt látin sofa utandyra
árið um kring, en það er óvanalegt
samanborið við önnur lönd. Því
er einangrunin mikilvæg þegar
kemur að barnavögnum hér á
landi, ásamt fleiri mikilvægum
atriðum sem eingöngu Roanbarnavagnarnir hjá Barninu okkar
bjóða upp á,“ útskýrir Theodóra.

Fyrirfram pöntun borgar sig

Roan hefur slegið í gegn hér á landi
eins og á heimsvísu. Því býður
Barnið okkar frían aukahlutapakka með fyrirfram pöntuðum
barnavögnum til að mæta mikilli
eftirspurn og ná betri stjórn á
afgreiðslu barnavagna til verðandi
foreldra.
„Það var farið að koma fyrir
trekk í trekk að alltof margir ætluðu að fá vagn úr næstu sendingu,
sem varð til þess að sendingarnar
seldust upp áður en þær náðu til
landsins. Það varð þess valdandi
að margir þurftu að bíða eftir
barnavagni úr næstu sendingu,
sem var oft um það leyti sem
barnið var væntanlegt í heiminn
og olli því óþarfa spennu svona
rétt í lok meðgöngunnar,“ upplýsir
Theodóra sem reynir alltaf að eiga
til gott úrval barnavagna á lager.
„Yfirleitt slapp þetta alltaf en
sumir foreldrar urðu sér úti um
Útgefandi: Torg ehf

Theodóra Elísabet Smáradóttir.

Comfort og Kortina eru sérstaklega
framleiddir af Roan fyrir
íslenskar aðstæður þar
sem íslensk börn eru
almennt látin sofa utandyra árið um kring.
lánsvagn í smá tíma þar til vagninn þeirra var kominn til landsins.
Við hvetjum því fólk til að vera
tímanlega í kaupum á barnavagni
með því að bjóða frían aukahlutapakka með fyrirfram pöntuðum
vögnum og hefur það skilað sér
í aukinni ánægju viðskiptavina
ásamt því að hjálpa okkur að
hafa betri stjórn á hverri og einni
vagnaframleiðslu sem við tökum
til landsins,“ segir Theodóra.

Kerrur sem stækka með
stækkandi barnahópi

Theodóra segir vel ígrunduð og
vönduð vagnakaup skipta miklu
máli.
„Foreldrar lítilla barna standa
framan við vagninn næstu þrjú til

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Barnavagnar og kerrur frá Roan og iCandy standast ströngustu kröfur foreldra þegar kemur að öryggi og umhyggju.

níu árin, allt eftir því hvað börnin
koma með stuttu millibili. Meðal
viðskiptavina okkar eru margir
að eignast sitt annað eða jafnvel
þriðja barn sem öll munu hvílast
í Roan-barnavögnum frá Barninu
okkar og þeir eru yfir sig ánægðir
með vagnana.“

Barnið okkar býður einnig upp
á breska verðlaunamerkið iCandy
sem sérhæfir sig í vönduðum
borgarvögnum og kerrum sem
hægt er að byggja á eftir því sem
fjölskyldan stækkar.
„Með iCandy er hægt að byrja á
að kaupa kerru fyrir fyrsta barnið
og þegar von er á öðru barni er
hægt að kaupa eingöngu vagnstykki með festingum og festa á
sömu grind og kerran er á. Þannig
er leikur einn að breyta iCandy í
systkinakerru eða jafnvel tvíburavagn, sem er algjör snilld og frábær
lausn,“ segir Theodóra.
„iCandy er merkið sem Victoria

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Beckham, Rooney-fjölskyldan
og Kourtney Kardashian, ásamt
fjölda annarra himinlifandi foreldra, hafa valið fyrir börn sín, en
hjá Barninu okkar er einnig úrval
bílstóla, ömmustóla og matarstóla
ásamt vönduðum gjafavörum,
umhverfisvænum drykkjarílátum, handgerðum leðurskóm,
dúnúlpum og dásamlega mjúkum
Pompom-ullarhúfum,“ upplýsir
Theodóra.
Verið velkomin í Barnið okkar,
Hlíðasmára 4 í Kópavogi eða kíkið á
vandað vöruúrval á barnidokkar.is.
Veffang: frettabladid.is

Sápukúlur, 60 ml

199 kr.

Útivera

Skófla, 40 sm

429 kr.

Götukrítar
Verð frá
199 kr.

Innivera

Cars púsl

Púsluspil

2.099 kr.

1.899 kr.

Mikið úrval af sumarvörum
eyðum meiri tíma saman, úti og inni

Hrífa, 21 sm

199 kr.

Bílar frá
Dantoy

Sandkassasett

999 kr.

Verð frá
1.299 kr.

Hvolpasveitartennis

999 kr.

Ferðalagið
Litabók

Vinabönd

1.499 kr.

699 kr.

Trélitir,
margar gerðir
Verð frá
699 kr.

Ferðaþrautir 899 kr.

Make ´n´Break

5.299 kr.

A4 Kringlunni / A4 Skeifunni / A4 Smáralind / A4 Hafnarfirði / A4 Akureyri / A4 Egilsstöðum / A4 Selfossi
www.a4.is / Þú getur einnig fylgt okkur á

Facebook,

pinterest.com/a4fondur og á

instagram.com/a4verslanir
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Flestum
krökkum
finnst gaman
að fara í snúsnú.

Skemmtilegir sumarleikir
fyrir börn og unga í anda
Ef þig eða barnið þitt langar til að gera eitthvað annað í sumar en að hanga heima, en vantar
hugmyndir, þá er hér listi yfir skemmtilega sumarleiki sem geta stytt mönnum stundirnar!
Skotbolti

Reglurnar í þessum leik eru fáar.
Einum eða tveimur mjúkum
boltum er varpað á leikvöllinn
og þeir sem grípa boltann eiga að
skjóta á hina og dæma þá þannig úr leik. Ef boltinn er gripinn þá
dettur sá sem skaut honum úr leik,
og ef boltinn hittir haus þá er það
ógilt. Það er mikilvægt að nota
mjúkan bolta í þennan leik til að
koma í veg fyrir slys!

Snú-snú

Tveir krakkar halda í sitthvorn
enda á sippubandi og snúa því
á meðan sá þriðji keppist við
að hoppa í miðjunni án þess að
stíga á bandið eða hrasa. Þetta
er bæði skemmtileg og góð
hreyfing.

Ein króna

Klassískur leikur fyrir krakka sem
vilja bæði hlaupa og fela sig. Reglurnar eru að einn leikmaður telur
upp í tíu upp við staur á meðan
hinir leikmennirnir fela sig, sá sem
„er hann“ fer svo og reynir að finna
hina og klukka þá áður en þeir
snerta staurinn og segja „ein króna“.

Ratleikur

Það er hægt að semja sniðuga ratleiki, umfang leiksvæðisins má
vera eins vítt og þú nennir og sama
með fjölda þrepa sem lið leiksins
þurfa að klára! Þrep geta til dæmis
verið að fá mynd með erlendum
ferðamanni eða klifra upp í tré.

Kríta

Láttu listrænu hæfileikana skína

og krítaðu á stéttina eða veggi.
Ef þú ert ekki ánægð/ur með
myndina er það allt í lagi því krítin
skolast af með rigningunni. Krítar
eru ódýrar og fást í flestum stórum
matvörubúðum.

Dimmalimm

Einn leikmaður snýr sér að vegg
og telur upp í fimm áður en hann
segir „Dimmalimm!“ og snýr sér
við. Á meðan eiga hinir leikmennirnir að ganga frá ákveðinni upphafslínu eins langt og þeir komast
að þeim leikmanni sem taldi upp
í fimm, en verða að frjósa í miðri
hreyfingu þegar hann snýr sér
við. Ef þú hreyfir þig óvart ertu
úr leik. Sá sem kemst fyrst upp að
veggnum vinnur leikinn.
solrunfreyja@frettabladid.is

Lítil stúlka krítar á gangstéttina.

ÚT Á GRANDA

Einlitar barnavöðlur
st. 20-35

Verð frá 7.900 kr.

Gott úrval af vönduðum
veiðisettum fyrir
börn á öllum aldri

Verð frá 5.900 kr.

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 10–16

Camo vöðlur,
veiðivesti
og derhúfa

Verð 10.900 kr.

Sumarnámskeið
Tilvalin til að kynna sér dansnám hjá JSB
JAZZBALLETT FYRIR 6 - 8 ÁRA
Tímabil: 28. maí - 18. júní.
3ja vikna námskeið 2x í viku þriðjudaga og fimmtudaga.
60 mín. tímar kl. 16:30 - 17:30.
Verð: 12.500 kr.

JAZZBALLETT FYRIR 9 - 11 ÁRA
OG 12 - 14 ÁRA
Tímabil: 22. maí - 12. júní.
3ja vikna námskeið 2x í viku mánudaga og miðvikudaga.
60 mín. tímar. 9 -11 ára kl. 16:30 - 17:30
og 12-14 ára kl. 17:30 - 18:30. Verð: 12.500 kr.

JAZZ OG NÚTÍMADANSNÁMSKEIÐ
Tímabil 1: 27. maí - 6. júní. Tímabil 2: 18. - 27. júní.
Mánudag - fimmtudags kl. 17:00 - 18:15.
Krefjandi jazz- og nútímadansnámskeið fyrir lengra
komna 15 ára og eldri. Verð: 14.000 kr.

DANS- & LEIKJANÁMSKEIÐ FYRIR 3 - 5 ÁRA
Dans, leik- og sköpunargleði í fyrirrúmi.
Tímabil: 28. maí - 19. júní.
4 vikna námskeið 1x í viku á þriðjudögum
eða miðvikudögum.
45 mín. tímar kl. 17:30. Verð: 9.500 kr.

EFLIR

/

H N OT S KÓGU R

Nánari upplýsingar á www.jsb.is
Skráning hafin í síma 5813730 og á jsb.felog.is

Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili
að Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

LANGVIRK SÓLARVÖRN

Berið oft og ríkulega á og stillið sólböðum í hóf.

ÞOLIR SJÓ, SUND OG LEIK

OFNÆMISPRÓFUÐ ÖRUGG SÓLARVÖRN
MEÐMÆLI HÚÐLÆKNA
Grunnformúlan er læknisfræðilega skráð.

Má nota frá 6 mánaða aldri og fyrir allan aldur.
Börn elska mjúka froðuna sem auðveldar að bera á rétt magn.
Ekkert klístur og smitar ekki í fatnað, gott í hársvörðinn.
Engin hvít himna eða taumar í vatni, teppir ekki húðina.

MILT
OG ÖRUGGT

Bakteríuheldar umbúðir, innihaldið helst ferskt.
Engin paraben, engar nanó eindir, ilm- eða litarefni, náttúruvænt.

FYRIR VIÐKVÆMA
HÚÐ BARNA

www.evy.is

